
 

Vážení kolegovia,  

 

Výbor MOV vyhlasuje novoročnú súťaž o 3 vecné ceny.  

1. cena - Automatický kávovar značky Mivona v hodnote 380€, 2. cena – poukážka v hodnote 

150 € do obchodu s elektronikou Hej.sk a 3.cena – smoothie mixér Sencor + nádoba na 

čapovanie nápojov s pohármi.  

Návod ako sa zapojiť do súťaže: 

- Dať „like“ na súťažný príspevok v skupine MOV členovia: 

https://www.facebook.com/groups/221489698412779 

- Do komentára pod súťažný obrázok napíšte komentár, či ste v minulosti využili alebo 

plánujete využiť niektorý z benefitov v rámci sociálneho fondu MOV 

https://moderneodbory.sk/benefity/socialnyfond/ 

 

Sledujte naše sociálne siete a web www.moderneodbory.sk a možno práve Vy budete 

jedným z troch šťastných výhercov našej novoročnej súťaže. 

 

 

Pravidlá súťaže „ NOVOROČNÁ SÚŤAŽ“ 

 

Vyhlásenie súťaže 

vyhlasuje odborová organizácia Moderné odbory Volkswagen (MOV) súťaž o tri vecné ceny 

prostredníctvom sociálnej siete Facebook.  

Súťaž sa uskutoční od 28.1.2022 do 10.2.2022 10:00 

 

Podmienky účasti a výhry v súťaži. 

Do losovania budú zahrnutí všetci súťažiaci, ktorí splnili nasledujúce podmienky: 

1. Byť členom odborovej organizácie Moderné odbory Volkswagen. 

2. Napísať komentár pod súťažný príspevok „NOVOROČNÁ SÚŤAŽ“, ktorý bude 

zverejnený vo Facebook skupine MOV členovia s odpoveďou na otázku, či ste využili 

alebo plánujete využiť niektorý z benefitov v rámci sociálneho fondu MOV.  

 

Ceny sa výhercom odovzdávajú v kancelárií MOV po skončení súťaže a vyžrebovaní 

výhercu v dohodnutom termíne. Výherca si uplatní nárok na výhru tak, že sa po 

vylosovaní a v dohodnutom termíne preukáže v kancelárii MOV svojim multifunkčným 



 

preukazom a preukáže, že je vlastníkom facebookového účtu, ktorý bol vylosovaný 

v tejto súťaži.  

 

Spôsob losovania 

Dňa 10.2.2022 sa o 15:00 uskutoční losovanie formou online streamu prostredníctvom 

sociálnej siete Facebook v skupine „MOV členovia“ z Facebookových profilov, ktoré splnili 

podmienky súťaže tak, že sa ku každému menu priradí poradové číslo, z ktorých sa následne 

prostredníctvom náhodného generátora čísel vylosujú traja výhercovia. V poradí prví traja sú 

víťazi súťaže.  

Uplatnenie nároku na výhru 

Víťaz súťaže je povinný sa prihlásiť o výhru najneskôr do štrnástich kalendárnych dní odo dňa 

zverejnenia jeho mena. V prípade, že sa víťaz súťaže o svoju výhru neprihlási, o ďalšom 

postupe rozhodne organizátor súťaže. Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť, ktorú 

s uvedených podmienok účasti v súťaži bude vyhodnocovať. Zároveň sa z osudia vylosujú 

dvaja náhradníci pre každú cenu. Náhradníci si uplatňujú nárok na výhru v prípade, že výherca 

ceny si túto neprevezme do 14 kalendárnych dní a to v poradí: prvý náhradník a následne po 

neprevzatí ceny prvým náhradníkom po uplynutí 14 kalendárnych dní druhý náhradník. 

 


